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أی ا٘اذ ٚ قاك ر   ٔیّیٖٛ ٘فزضابٖ ثابِ    67 وٝجٕؼیت ٔیّیٖٛ  98تزویٝ وطٛری است ثب 

فؼّی اردٚغبٖ  جٕٟٛر رئیس. ا٘ذ ٔطبروت وزدٜ اخیزضبٖ در ا٘تخبثبت درصذ 98دار٘ذ ٚ 

تازنٗ   آرا دٚثبرٜ ا٘تخبة ضاذ ٚ ػٕاذٜ   درصذ 65ثب  «ػذاِت ٚ تٛسؼٝ»اسالٔی اس قشة 

درصذ  13 خٛاٜ خّك ٌزای جٕٟٛری چپچٝ ٞٓ اسقشة نٙ٘بٔشد اقشاة ٔخبِف ٔحزْ ا

ٝ  »سآٟ قاشة   . آرا را ثٝ دست آٚرد آرای پبرِٕاب٘ی واٝ    ساردٚغابٖ ا  «ػاذاِت ٚ تٛساؼ

ثاٝ  . ذ وابٞص نبفات  درص 5595درصذ ثٛد ثٝ  5:96 ،5836درا٘تخبثبت پیطیٗ در ٘ٛأجز 

درصذ اس آرا  3395وٝ  ثبضذی افزاطی ضذٜ ٌزا ّٔیوٝ انٗ آرا ٘صیت قشة  رسذ ٔی٘ظز 

 . را ثٝ دست آٚرد ٚ قبال در دِٚت ائتالفی ثب قشة اردٚغبٖ ٔطبروت خٛاٞذ وزد

را  پزسی ٕٞٝتب ثٝ ٕٞیٗ جب اٚ نه . قىٕزا٘ی اردٚغبٖ قبال دنٍز تثجیت ضذٜ است

پیص  اٚ اوٖٙٛ. را افشانص داد ثب ٔٛفمیت اس سزٌذرا٘ذٜ است جٕٟٛر رئیس ٞٓ وٝ لذرت

 . نه ا٘تخبثبت سٚدٍٞٙبْ ٞٓ ضذٜ است ی ثز٘ذٜ اس آٖ وٝ ثحزاٖ التصبدی ضزٚع ضٛد

اضارزاری را   اردٚغبٖ ضزانط 5837در  ٞب ٘ظبٔی ی خٛردٜ ضىستاس سٔبٖ وٛدتبی 

ٝ . وطٛر تحٕیُ وزدٜ است ثز ثب سزوٛة خیّی ٌستزدٜ جّاٛی   ٞذف وٛدتب انٗ ثٛد وا

 3:38تبتٛرن در آوٕبَ وٝ را اردٚغبٖ را ثٍیزد ٚ دِٚت سىٛالری  تز ثیصوزدٖ  اسالٔی

ٙذ تزویاٝ را  خٛاسات  یٔا  ٞاب  تاز ٘ظابٔی   اس انٗ ٟٔٓ .ثزلزار ٕ٘بنذثبر دنٍز دٜ ثٛد وزانجبد 

 . ثذٞٙذ لزار ی ارٚپب اتحبدنٝی ٚ إِّّ ثیٗ ی درٔسیز سزٔبنٝ
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ٝ ٔخبِفتی را ٘بثٛد وٙذ ٚ اس ٔٙبفغ ٌٛ٘سزػت وٛضیذ ٞز ثب ضىست وٛدتب اردٚغبٖ ثٝ

آٖ را ی پاَٛ ٚ سابسٔبٖ ّٔاُ    إِّّ ثیٗ، صٙذٚق ی ارٚپب اتحبدنٝی وٝ إِّّ ثیٗ ی سزٔبنٝ

ٞاب ٔیّیابرد دالر    دٜ. ضذ٘ذ ثیص اس صذٞشار ٘فز دستٍیز. ذ، فبصّٝ ثٍیزدوٙٙ ٕ٘بنٙذٌی ٔی

ّىاٝ قتای   ٘فز اس ادارات تصفیٝ ضذ٘ذ وٝ ٘ٝ فمط وبر ث 3689888ی ٞٓ ضجط ضذ ٚ ندارا

ٓ  خاٛد را  ی اػضبی خب٘ٛادٜ پبسپٛرت خٛد ٚ ٔطاىُ أٙیتای   ا٘اً  اس دسات دادٜ ٚ   ٞا

خٛد را وٝ ثٝ وبر دِٚتی ثستٍی دارد ٚ قتی ثبس٘طستٍی  ی ٚ قتی ضٕبری خب٘ٝ خٛرد٘ذ

ا٘ذ ٚ ثازای   دنٍز جبنٍشنٗ ضذٜ یثب ٌزٚٞ ٝنه ٌزٜٚ ٘خج». ا٘ذ ٞٓ اس دست دادٜ خٛد را

ٞب اس نه ٌزٜٚ رٚضٙفىزاٖ خابِی   دا٘طٍبٜ. ضذٜ است ٛاػذ تبسٜ ثزلزاروبرٔٙذاٖ دِٚت ل

ای وٝ ثب رصنٓ  سزٔبنٝ. ا٘ذ ٘ظبْ تبسٜتز  جذیٔذافؼبٖ ا٘ذ وٝ  ٚ ثب ٌزٜٚ دنٍز جبنٍشنٗ ضذٜ

ثٟتز دستزسی  ضٛد ٔیی دِٚتی ٘تیجٝ ٞب فؼبِیتاس وٝ ی دارد ثٝ ٔٙبفؼی تز ثیصخٛا٘ی  ٞٓ

 . «ضٛد ٔیئی وٝ اس ضجط دارائی ٘بضی ٞب دارد اس جّٕٝ پبداش

 ٕٞبٖ طٛر واٝ در )ضذٜ است  تز ثیصتحت رنبست اردٚغبٖ فسبد اس ٌذضتٝ ثسیبر 

است تب پبنبٖ  ٔىشنه ٚ ثزسنُ ضبٞذنٓ وٝ لزاردر دنٍز التصبدٞبی ٘ٛظٟٛر ثزای ٕ٘ٛ٘ٝ 

 (.وٙٙذسبَ ا٘تخبثبت ثزٌشار 
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اِٛلاٛع در تزویاٝ    لزنات ا٘تخبثبت سٚدٍٞٙبْ ثحزاٖ التصابدی   ثزٌشاریدِیُ اصّی 

ٚضغ ٔرّٛثی دارد وٝ ٘از  رسإی رضاذ     التصبد تزویٝ رسذ ٔیثٝ ٘ظز درٍ٘بٜ اَٚ . ثٛد

ای اس انٗ  ثخص ػٕذٜ. ِٚی انٗ تٕٛٞی ثیص ٘یست. درصذ است 8ثیص اس آٖ التصبدی 

 . ی ػظیٓ دِٚتی استٞب ثخص ٔستغالت ٚ پزٚصٜ ا رضذ در ثخص غیزِٔٛذ التصبدی

 

ساٛدآٚری سازٔبنٝ درتزویاٝ رٚ٘اذ ٘شِٚای       ٘از   ساٛ،  ري ثٝ انٗاس پبنبٖ روٛد ثش

. تز ضذٜ ثاٛد  ضذت وٓٝ سٔبٖ وٛدتبی ٘ظبٔی ث رضذ التصبدی در. چطٍٕیزی داضتٝ است

ٞب ثب ٘ز   طزنك ثب٘ه وٖٙٛ اردٚغبٖ ثب فؼبِیت در ثخص ٔستغالت ٚ اسِٚی اس آٖ سٔبٖ تب
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. تصابدی دأاٗ سدٜ اسات   ی ػٕٛٔی ثٝ رٚ٘اك ال ٞب یٗ ٚ افشانص ٞشنٙٝنضذت پب ی ثٝ ثٟزٜ

 . ِٔٛذ ٚارد تزویٝ ضذٜ استی غیزٞب ٔیٗ ٔبِی انٗ پزٚصٜأخبرجی ٞٓ ثزای ت ی سزٔبنٝ

 

 

طٛد ٚ در٘تیجٝ تزویٝ در ٔؼزض رضذ چطٍٕیز اػتجبرات ثبػث ضذ تٛرْ دٚرلٕی ث

 . خرز فزارسزٔبنٝ لزار ثٍیزد
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ٟزٜ ٚ جًٙ تجابرتی  افشانص ٘ز  ث. ٔب لزاردارد زاثزث ای است وٝ در انٗ اِجتٝ ٔسئّٝ

دٜ ثزای وطٛرٞبی ٘ٛظٟٛر ٔثاُ تزویاٝ   وزأزنىب تزأپ آغبس  جٕٟٛر رئیس رضذ وٝ ثٝ رٚ

ٝ   ی افشانص ٔای ارسٌیزی  ٚاْ ی ٞشنٙٝ. ثشرٌی خٛاٞذ ثٛد ٔصیجت ٌاذاری   نبثاذ ٚ سازٔبن

درصاذ تِٛیاذ    68ثذٞی خبرجی تزویٝ ٔؼبدَ . ٔستمیٓ خبرجی ٞٓ ٔؼىٛس خٛاٞذ ضذ

طاٛر ٔتٛساط   ٝ ثا . ضذت در قبَ افشانص است داخّی آٖ است ٚ انٗ ٘سجت ثٝ٘بخبِص 

ٚ  وٙاذ درصذ اس تِٛیذ ٘بخبِص داخّای را صازف ثاذٞی خابرجی      58ثبنذ سبِی تزویٝ 

 . طٛر وبُٔ وبرسبسی ضٛدٝ ٔبٜ آنٙذٜ ثبنذ ث 35سْٛ آٖ ٞٓ درطَٛ  نه قذٚد

ثحزاٖ ثاذٞی   ی لزار دارد وٝ ٌزفتبرنوطٛرٞب صذر ٘شدنه ثٝتزویٝ در قبَ قبضز 

 . ٚ اٚوزانٗ ٚ افزنمبی جٙٛثی( در صذر ٞست وٝ فؼالً) در وٙبر آرصا٘تیٗ ،خبرجی ٞستٙذ
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ٍیزد وٝ اٚ اجبسٜ ثی پٛپِٛیستی ٞب اش صست ثزای قبٔیبٖ داخّیٔی تٛا٘ذ اردٚغبٖ 

ِٚای  . چٝ ثبنذ ثىٙاذ ثٝ اٚ ثٍٛنٙذ وٝ  ی ارٚپب اتحبدنٝی پَٛ نب إِّّ ثیٗدٞذ صٙذٚق  ٕ٘ی

ضذت رٚ٘ذ ٘شِٚی داضتٝ  طَٛ سبَ ٌذضتٝ ثٝ ِیز تزویٝ در ارسش وٝ٘تیجٝ انٗ ضذٜ است 

اِٛلاٛع ثاذٞی خابرجی     ٚإٞٝ اس ثحازاٖ لزنات   سجتٝ ثٌذاراٖ خبرجی  ٚ سزٔبنٝثبضذ 

 . ذٙوٙاس تزویٝ فزار سزػت  ثٝ



8 
 

 

ثزای اردٚغبٖ ٕٔىٗ است ا٘تخبثبت را ثزدٜ ثبضذ، ٚ ٕٔىٗ است وٝ لذرت خٛد را 

ٝ     وزدٜ ثبضذ تز ثیصسزوٛة ٚ انجبد خٛدوبٍٔی   ی ٚ قتی ٕٔىٗ اسات واٝ ثاٝ سازٔبن

اٌاز  ٚضؼیتی ثسیبر ثحزا٘ای اسات ٚ    ِٚی التصبد تزویٝ در. ی ٞٓ فحبضی ثىٙذإِّّ ثیٗ

ٖ خابرجی افاشانص نبثاذ ٚ     ی سزٔبنٝ ی ٞشنٙٝ  وازدٖ ضاذت ثٍیازد    فزانٙاذ جٟاب٘ی   پبناب

 .دارد درٔؼزض نه روٛد خیّی جذی لزار

 

 ;پیٛ٘ذ ثب ٔتٗ اصّی
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